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Sơn La, ngày  21 tháng 10 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Quý IV năm 2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ nhất Ban Thường trực Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (họp ngày 15/10/2021). 

Ban Thường trực Hiệp hội xây dựng Chương trình công tác quý IV năm 

2021 (từ tháng 10 đến tháng 12/2021) của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 

2021 – 2026, cụ thể như sau : 

STT Hoạt động 
Thời gian 

thực hiện 

1 

- Ban hành các văn bản : 

+ Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội 

+ Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội 

+ Quyết định thành lập các Ban chuyên môn của Hiệp hội 

+ Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Thường trực 

+ Hoàn thiện các văn bản báo cáo kết quả Đại hội Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh. 

Tháng 

10/2021 

2 
Thăm một số mô hình kinh tế và doanh nghiệp sản xuất chè 

tại xã Phổng Lái huyện Thuận Châu 

Tháng 

10/2021 

3 

Xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nội dung 

công văn số 1035/CV-TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy và 

chỉ đạo của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn 

và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

Tháng 

10/2021 

4 

Phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai Nghị 

quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy 

định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19” 

Tháng 

10/2021 



2 

 

5 

Thống kê, rà soát tình hình phát triển hội viên: Các doanh 

nghiệp là nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La ; các doanh nghiệp thủy điện, 

các doanh nghiệp nhà nước; các doanh nghiệp có vốn nhà 

nước; các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mai Sơn…) 

Tháng 

11/2021 

6 
Đôn đốc hội viên thực hiện các quy định tại Điều lệ, Quy chế 

hoạt động của Hiệp hội (Báo cáo, hội phí…) 

Tháng 

11/2021 

7 

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội của 

Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên; Phối hợp thực hiện 

tốt các gói hỗ trợ khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 

Tháng 

11/2021 

8 

Làm việc với các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ về việc 

thành lập, kết nạp các Hội Doanh nghiệp, Chi hội Doanh 

nghiệp huyện. 

Tháng 

11/2021 

9 

Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Song Khủa, huyện Vân Hồ 

về việc triển khai Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021 về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh 

Sơn La, giai đoạn 2021 - 2026. 

Tháng 

11/2021 

10 
Làm việc với Sở Nội vụ về kiện toàn bộ máy nhân sự và cơ 

quan Văn phòng thuộc Hiệp hội. 

Tháng 

11/2021 

11 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

Tháng 

11/2021 

12 
Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) 

Tháng 

11/2021 

13 
Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp một số tỉnh vùng Tây 

Bắc như: Hòa Bình, Điện Biên… 

Tháng 

12/2021 

14 

Tham mưu Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

phát triển doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025. 

Tháng 

12/2021 

15 

Phối hợp với Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, Sở Nông nghiệp và 

PTNT bàn kế hoạch tổ chức chương trình học tập, hội thảo về 

phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Sơn La  

Tháng 

12/2021 

16 
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành tiếp 

tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Tháng 

12/2021 



3 

 

17 

Tham mưu, kiến nghị giải pháp tăng cường vai trò của doanh 

nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ; hình thành : “Công dân 

xanh, doanh  nghiệp xanh, xã hội xanh” , xây dựng tỉnh Sơn 

La phát triển xanh, nhanh và bền vững. 

Tháng  

11-12/2021 

18 

Xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp giữa Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh với các Sở, ban, ngành, các tổ chức 

trên địa bàn tỉnh (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đại học Tây 

Bắc…)  

Tháng 

12/2021 

19 
Tổ chức Phiên họp Ban Chấp hành tổng kết hoạt động năm 

2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. 

Tháng 

12/2021 

 Trên đây là chương trình công tác quý IV năm 2021 của Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh. Đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường trực căn cứ Quy 

chế làm việc; phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong 

quá trình triển khai, Ban Thường trực Hiệp hội có thể xem xét điều chỉnh, bổ 

sung các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội; 

- Các Chi hội; 

- Tổ chức thành viên; 

- Hội viên; 

- Lưu: VP SBA. 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 

 


